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Op Witte Donderdag en eerste Paasdag hebben we weer fijn 
gezongen tijdens de diensten. Lex was weer heel blij en tevreden met 
‘zijn’ DCBO. Allebei de diensten waren heel sfeervol. 
 

In het parochieblad van februari/maart heb ik iets uitgebreider over 
De Heilige Cecilia verteld. Hieronder het beloofde vervolg. 
 

In 822 vond paus Pascal I haar graf en liet haar intacte lichaam 
overbrengen onder het hoofdaltaar van de Trastevere-kerk die later 
“Titulus Sanctae Caecilia” werd genoemd, wat betekent “de kerk 
gesticht door vrouw Cecilia genaamd”. 
 

Toen in 1599 kardinaal Paul Emilius Sfondrati bij de renovatie van 
de kerk haar graf opende, vond hij haar lichaam ongeschonden. Na 
800 was ze ongelooflijk goed bewaard. Op haar rechterkant gelegen 
met het gezicht naar de grond, lag ze precies slapende. Haar nek 
droeg nog de sporen van de zwaardslagen. Zelfs het groen en goud 
van haar kleed schenen niet te zijn aangetast door de tijd. Duizenden 
hadden het privilege haar te mogen zien en gedurende 4 tot 5 weken 
werd ze tot verering tentoongesteld. Veel wonderen gebeurden. Het 
lichaam verging echter snel tot stof na contact met zuurstof. Onder 
het hoogaltaar in de St. Cecilia kerk is een mooi marmeren beeld van 
Maderna dat de martelares badend in het bloed na de zwaardslagen 
voorstelt. 
 

Tot de middeleeuwen was paus Gregorius de patroonheilige van de 
muziek en muzikanten, maar toen in 1584 de Romeinse Academie 
voor Muziek werd opgericht, werd ze onder de bescherming 
geplaatst van de H. Cecilia. Zo werd ze beschermheilige van de 
muzikanten. 
De passage waarmee het allemaal begonnen is: 
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“venit dies inquo thalamus collocatus est et, cantatibus organis, 
Caecilia in corde suo soli Domino decantabat dicens: Fiat cor meum 
et corpus meum immaculatum ut non confondar….”  
Omdat er in deze antifonen van de lauden op haar feestdag 
“cantatibus organis” staat, waarbij verwarring ontstond, wordt 
Cecilia sinds de 16e eeuw spelende op een orgel afgebeeld, en is zij 
de patroonheilige van de kerkmuziek en van de muzikanten. Die 
woorden betekenen echter dat ze in haar hart muziek maakte voor 
God op haar huwelijk met Valeriaan, niet dat ze op haar eigen 
huwelijk zelf orgel speelde. Het beeld is nog vreemder gezien ze niet 
zou gespeeld hebben op een pijporgel zoals dat nu bestaat maar op 
een instrument verwant aan een calliope, wat de eerste Christenen 
met het Romeinse circus en de spelen zouden hebben geassocieerd. 

Bovendien betekent organis niet orgel, 
maar wel “de instrumenten”. Zo komt 
het dat Cecilia door een verkeerd 
geïnterpreteerde tekst plots muzikant 
werd. De conclusie is dus dat, of we nu 
bij Cecilia of welke andere bewoner van 
de hemel ook “Musica” of “de eeuwige 
geliefde” afroepen, dit ons er niet mag 
van weerhouden op 22 november te 
zingen, wel wetende dat als Cecilia geen 
muzikant was, ze het met de tijd wel zal 
zijn geworden!! 

 

Klein intermezzo 
Als woorden tekort schieten begint de muziek. 
 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  


